
28-10-17 DSVD JO8-1 - BSC Unisson J08-3G 
 

“Misselijkmakende wedstrijd”  
 

Op een grijze, sombere zaterdagochtend reden we naar Deurningen. 
Het is het laatste weekend van de herfstvakantie en Maja is nog niet terug.  
Om toch op volle sterkte te blijven werd Dean ingevlogen vanuit de JO8-1. 
Mooi dat je erbij bent Dean! Verder staan vandaag Jort en Floris voor het eerst onder de lat.   
De wedstrijd begint. Na een gelijk opgaand begin, eerst 1:0 achter en daarna de 1:1 van Youri, 
verliezen we de controle over de wedstrijd. Dit blijkt toch wel een sterke tegenstander te zijn. Al 
combinerend zien we onze tegenstander richting doel bewegen. De score loopt al gauw op naar 4:1. 
Als we dan een kans krijgen, wordt Youri van de voetbalsokken gelopen en stort met een grimas ter 
aarde. De vrije trap leverde helaas niets op. Later maakt hij alsnog 4:2. Daarna wordt heet 
eenrichtingsverkeer naar ons doel. Arme Jort, hij krijgt meer ballen om en over zich heen. Dat is even 
flink incasseren. Toch houdt hij diverse aanvallen tegen en pakt hij hier en daar een bal uit de lucht. 
Ruststand 8:2. 
In de tweede helft was het doel voor Floris. Met enkele katachtige duiken haalde hij er mooie ballen 
uit. Na de 9:2 zorgde Dean voor de 9:3. Mooi!! 
Daarna geeft Floris nog een jongleershow waarbij hij de bal in eigen doel werkt. Gelukkig voelt de 
spelbegeleider aan dat dit vooral speelsheid is en geen echt doelpunt :-) 
De rest van de wedstrijd is een optelsom van aanvallen van DSVD en daarbij loopt de score op naar 
15:3. In stijl scoort Youri in de laatste minuut de 15:4. Zo, en nu eerst een lekkere douche!   
 
Na het douchen blijkt de wedstrijd bij Dean toch erg zwaar op de maag te liggen. In 3 stevige golven 
zorgt hij midden in de kantine voor verlichting van zijn maag. Een kantinemedewerkster ontfermt 
zich over de onaantrekkelijke, vloeibare substantie op de vloer. Bedankt voor het schoonmaken. 
Dean, heel veel beterschap en bedankt voor het meespelen!   
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